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Представеният дисертационен труд представлява енциклопедично 

изследване, ориентирано към използването  на евристичните възможности на 

междудисциплинарният подход за създаването на предпоставки за по-

системно, интегрално и цялостно разбиране на психичното. Този подход е 

относително по-рядко прилаган, в съвременните психологически 

изследвания,което определя голямата оргиналност на представения 

дисертационен труд. Акцентът е поставен върху изследването на основни 

теории за мотивацията, емотивно-валентните и емоционални процеси в 

психологията, както и в науки ползващи евристичният потенциал на 

психологическите понятия: като икономика, етология, психофизиология, 

психобиология. Дисертационният труд респектира с амбициозният замисъл 

на автора и неговата  системна и последователна реализация. Голямата 

всеобхватност на изследователските цели и задачи, огромната 

изследователска работа с научната литература в различни области на 

познание от древността до наши дни е предизвикателство за търсещия ум и 

може би досадно препятствие за преобладаващата съвременна 

прагматичност и търсенето на бързи и леки отговори. 

 Преди да представя съдържанието и приносите на дисертационния 

труд, бих споделила едно общо оценъчно впечатление: високата 

професионална компетентност и изследователска култура, която  позволява  

на автора да постигне пълно съответствие между амбициозният замисъл на 

дисертационния труд и неговата реализация ,която завършва с изграждането 
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на собствен обяснителен модел за хедонично-валентната самодетерминация 

на психичното. 

 Бих подчертала ,че разглеждания в дисертационният труд проблем е 

изключително актуален.Нещо повече той е централен в развитието на 

многодименсионалните модели за системна саморегулация на емотивно-

емоционалната сфера на личността и  се разглежда като 

структуроопределяща детерминанта на поведението в съвременните теории 

за справяне със стреса. Както убедително ни  демонстрира Людмил Денев  

този проблем е  актуален не само за психологическата наука, но 

представлява интерес и е последователно изследван в редица проблемни 

области,които се отнасят до човека и неговото  ефикасно функциониране в 

различни жизнени контексти. 

 Дисертационният труд се състои от Увод, 7 глави, Заключение и 

завършва с обсъждане на резултатите. Детайлно са представени и 

перспективите за по-нататъшните изследователски търсения, което  ни 

създава убеждението ,че разглеждания в дисертацията проблем представлява  

сериозен научен ангажимент за автора. Дисертационният труд е разработен 

на 432 страници. Ползвани са внушителен брой източниика- 652 на 

български, английски, френски, италиански,немски и руски език. В текстта 

са представени 14 таблици и 40 фигури. 

 За да се придобие синтезирана представа за структуроопределящите 

ориентации на дисертационния труд , ще посоча възловите изследователски 

проблеми в границите на отделните раздели  на цялостното изложение. 

 1.Анализирани са историческите корени и началната диференциация 

на емотивната терминология в древно-гръцката и философско- 

психологическата мисъл. 

 2. Разгледани са основните понятия, които диференциират теориите за 

емоциите в съвременното мислене, в различни области на познание: 

философия,  психология, икономика, етология, психофизиология, 

психобиология. 
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 3. Специално място е отделено на водещи теории за хедоничната 

причинност и регулация в представителни психологични и психобиологични 

теории. 

 4. В контекстта на хедонично-валентната самодетерминация на 

психичното са обсъдени основни теории за мотивацията ,емотивно-

валентните и емоционални процеси и са откроени важни обединителни 

принципи.  

5. Анализирани са и са систематизирани водещите психометрични 

подходи.Направен е сериозен напредък в критичната оценка на техните 

психометрични възможности за семантичното измерване на удоволствието и 

неудоволствието. 

 6. В последователен ред са анализирани въпросите за формализация на 

изборите в традициите на икономическото мислене и са потърсени техните 

връзки с психологическите понятия. 

 7. Важен аспект на дисертационния труд е анализът на различни 

теории за обективно и субективно очакваната полезност и ценност.В този 

анализ е потърсена диференциалната специфика  на различни понятия и 

теории. 

 8. Представени са редица подходи и теории за хедонизма и 

утилитаризма,както и някои алтернативни теории и подходи. 

 9.   Анализирани са обснителните възможности на представения от 

дисертанта собствен модел.Описани  са основните понятия и е представена 

формализацията на модела. 

 10. Поставен е за разглеждане съществения за изследователската 

практика въпрос дали когнитивната /информационната/ и афективната 

гледна точка в теорията за мотивацията  не достигат в крайна сметка ,до 

сходни формулировки и изводи. Засега тези коментарии са поставени като 

открити въпроси. Може би е добре , авторът да доразвие своите аргументи. 

 В структурно и съдържателно отношение най-общо преценявам ,че 

дисертационният труд включва необходимите тематични еденици на 

разглеждания проблем. Различните части са добре структурирани и 
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балансирани, както по   съдържателна наситеност ,така и в стилно 

отношение. 

  От представената структура на дисертационния труд личи, че е 

избегнат традиционният подход, който обикновенно предпоставя 

изследването на един проблем позволяващ да се внесе нова интепретация, 

свързана с някаква степен на научни приноси. 

 Людмил Денев е избрал друг подход, който според мен е по-труден, но 

и по-евристичен.Предприет е и е направен цялостен анализ на развитието на 

емотивната терминология от древногръцката философско-психологическа 

мисъл и нейното утвърждаване до наши дни в представителни 

психологични, психобиологични, психофизиологични и психо-

икономически теории. На тази основа са откроени важни обединителни 

принципи и са разкрити неизследвани области, фиксирани като специален 

аспект на научно обсъждане.В резултат на разглеждането на хедонично-

валентното като общ знаменател на системните взаимодействия, както вече 

посочих, дисертанта предлага  собствен теоретичен модел. Предлаганият 

модел цели не само по-строга определеност на понятията, с които работят 

анализираните в дисертационният труд теории и зависимостите между тях, 

но и предлага нови съществени свойства въведени от автора.Този подход 

изисква много време, предполага висока рефлексивност, познания, 

пространен обем на изложение, което ни дава светлина за продължителната 

работа върху дисертационния труд. Прави  приятно впечатление авторовата 

посветеност на разглежданата проблематика и проблемно очертаните 

перспективи за бъдещата изследователска работа. 

 Какви са основните постижения? В хода на изложението бяха 

анализирани редица силни страни на рецензирания дисертационен труд. Ще 

систематизирам няколко основни постижения, които ми дават основание за 

крайните ми позитивни заключения. 

  Людмил Денев утвърждава нов подход за системен анализ и 

постигането на по-строга определеност на психологическите понятия и 

зависимостите между тях. Бих нарекла този евристичен подход като 

въвеждане на пространствено-времева структура на анализа и 
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интерпретацията на изследваните факти.Ще анализирам постиженията в 

двете координати на този оригинален подход. 

 1.От гледна точка на пространствената координата са потърсени и са 

операционализирани междудисциплинарните връзки,като акцентът е 

поставен върху търсенето на допирните точки в междусистемните 

взаимодействия. 

 2.От гледна на времевата перспектива са изследвани историческите 

взаимодействия и възможният диалог между първооткривателите на 

психологическата наука и познания и съвременната рефлексия и 

психометрика. В тази сфера дисертанта ни напомня,че актуалното и 

трудоемкото събиране на данни, прилагането на комплицирани 

статистически техники, за определяне измеренията на емоционалността, в 

крайна сметка се свеждат до установените от интроспективната психология 

на Вунд елементи на хедонистичния опит. 

3.Проведена е огромна изследователска работа.На основата на 

осъществения мащабен исторически и логико-съдържателен анализ е 

осъществен междудисциплинарен синтез на обединяващите гледни точки и 

са потвърдени обяснителните възможности на хедонично-валентната 

самодетерминация като общ знаменател на междусистемните 

взаимодействия без да се губи тяхната специфичност. 

 4.Предложен е собствен модел условно наречен”модел на субективно 

очакваното удовлетворение”/изразено в термините на теориите за очакваната 

ценност/.Този модел,представя идеализиран субект, носител на основните 

конструкти, променливи и параметри с които работят разгледаните в 

дисертационният труд теории, но съдържа и нови свойства въведени от 

автора. Едно от важните достойнства на предложеният  модел е, че той 

предлага обяснение на т.нар парадокси и аномалии на избора, както и на 

трудностите с оцеляването обсъждани в анализираните от дисертанта психо-

икономически теории.  

 5.Считам,че дисертационният труд и достигнатите в него прозрения са 

в съзвучие със съвременната преориентация на психологическата наука към 

изследване на онези фактори, които, не само допринасят за оцеляването на 
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човешкия род, но и способстват за постигане на познание, в различните 

междудисциплинарни контексти за онези ценни субективни преживявания, 

които са ключови за психологическия просперитет и преживяването на 

благополучие. В тази перспектива дисертационият труд на Людмил Денев 

заслужава висока оценка. 

 Накрая бих искала да подчертая, че целият труд е написан на високо 

академичен език и може да се разбере предимно от специалисти с високи 

теоретични познания,в различни професионални области, но това не 

означава, че няма приложна стойност за емпиричните психологически 

изследвания. В този контекст ще припомня посланието на Курт Левин-„Няма 

нищо по-практично от добрата теория !”. 

Наред с изцяло позитивната преценка на представеният за защита 

дисертационен труд,преценявам,че той би спечелил, ако се  предприеме по-

нататъшно редуциране на опитите за математическо изразяване и се премине 

към по-лаконичен изказ.Това вече е направено от  автора след направените 

препоръки и може би е добре да продължи в една бъдеща публикация на 

цялостния дисертационен труд. Убедена съм ,че тя представлява интерес за 

специалисти от различни научни области.  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ.Анализираният дисертационен труд, отговаря на най-

високите научни изисквания. Като имам предвид неговите безспорни 

достойнства позволявам си да препоръчам на уважаемите членове на 

Научното жури да бъде присъдена на Людмил Денчев Денев 

образователната и научна степен Доктор по професионалното направление 

3.2  Психология/Обща психология/. 
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